
Českd maderna

:;raŽ,ena typickj'mi representanty starj'ch sntč:rri v jcrlen šik, pr-.inucctra oblraio.

vat i  své piesvčrlčer ií '  vol trost s lovc,  právo bezo}t ledné l i r i t iky nejprur lšírn a rrejváš-

nivčjším bttjcn, ia}<1Í česká literatura vťtbec zaznamelbvá, piiiala ť,ás;l t;tlarlé g..rte.

racc li[erárrrí jnrérro, které s dcspcktem bylo hozeno na ni: Česk1r nt<lclcrna.

I ly io jí vyt l inrrto jako ner lostatek bčŽnÓho společelrského dolrt . t l ro tÓnu. Žc sc

nepi iJro i i la t iše l t  p iedclrázc iícímu staršílntr  proudu, Žc neuznává za svaté jc i ro

i l i r iny,  Že porrhá s l ropi icky autor i tami,  že neniá t icty k star lm fet išťrm: bvl  pranj ' io-

v/llr je|í revolrrciotráňsIi.j.tluc}r. Vyt'liy ty b5'i.'v jí učiněny právent, ie hrrlá rra ně. ()ítí,

že ntczi generacÍ sLarší a jI jest ncp}elilenuteiná propast. Povrlrla rrjctou silrricí

a pr i jde svou cestou. Pr inc i1t1z,  které zastával i  je j i  l idé od někol ika let  porťtznu,

pot l rŽí ona i  nar iá|e '  Jsou tnrc lem' l i ter j .  j i  spoj i l .

Clrcetne v l(r.itice to, zač jsme bojor'ali a crr jsmc si vybojovali: míti s\'é pňcsr'ěrl-

čcnl, volnost slova, bezohlcdnost. I(riticltá činnost jcst prací tr'rlrčí, umčlcclio-
včticckott ,  samostatnym l i terr i lnÍm genrem' ror 'nocennltn všem ostatnÍtn. Chcelne
incJ i r ' i t lua l i tu.  Chcente j i  v l i r i t ice,  v rrmr ' 'ní.  Umělce c l lccnie,  ne echa c izíc|r tÓnťr,  ne
elt lc l i t iky,  nc d i letanty.  NeváŽine s i  pcstrobarevnéhrl  látáni  pňcjat j .ch m."-šlenek
a forcnt, zrfmov:rnjch poli[icltych progralnti, irnitací trárodních písrrí, veršovari1fch
Ír l lk lor ist ic l iych trctek, šcdivého fangl ičl<áŤství, real ist ic l ré ploc}rt!  objckt ivnost i .

]ndir . idua| i ta nade všc, Ž i tÍm l<ypí<:t a život tvoi .íc i .  I)nes, kr l1 '  est)ret i t<a našla
i t tu l l tu jcn v rrčcbnic ic l r  stĚcc lních šk.ol ,  kr ly boje o ťlčelnos;t  v unrčni jsou smčšnÝm
picŽitkem, kdy všeclr t lo staré padá do runt a počíná se svčt novj ' ,  žádáme od
um.]lce: RutÍ svyrn a but.I to lyl Neakcentujcmc rriktcral<.resicosl..bud svym a bttrleš
tYcskj'm. llancs, Smctana, Nerucla, tito nvrríť.istě češtÍ rrnrčlci ptrr cxce,llence, plotiii
ce lou polovic i  svélro života za c izáky česky se vyjar l lu j icí.  Neznánrc rtáror lnos l t tích
nlaI l .  Chcetrte urnčnl,  jež nerrÍ pÍedmčtent luxu a t tepor l lehá mčrt iv.  m vrtoc lrťrm
l i lcrární mÓdy. Naše moderní nenÍ to,  co jc právě v mÓr lě:  p iec lvčlrr:m real istnus,
včcra tratura] ist t1us, dnes symbol iSmus'  t lc l radence, zJtra satanismus, okult isntus,
ta cfcnrerní hcs la,  jcŽ nivei isrr jí a urr iÍorrnuj i  vŽdy rra něl io1ik mčsjcťrv iar l t r  l i tcrár .
n i(:h děl  a po rr ichŽ opiči se l i tcrárnÍ gigr|ata.  Urnělče, dcj  do svého dj l2.t  s\ 'ou l (rev,
svr i j  mozek, sobc -  ty,  tvťrj  nrozek, tvá krev bude žÍt i  a d1i 'chat i  v nčm, a ono ŽÍt i
lludc jirni. Clrccmc prav<1u v utrrěnÍ, no tu, jcž je fotogralií věcÍ vnčjšíclr, ale ttr prrcti.
rou i l rat 'du vnit ln i ,  jíž je normou jen její nosi te l  -  inc l iv iduum.



Moderna literárnÍ setlrala se v té čisté snaze po novém a lepšÍm s modernou
politickou. ZtodiLy se obě z těchŽe disposic.

Za truchlivfch auspicií vyrostla nynější generace. Nesena sympatií k ruchu
a životu, pŤísahala slepě na prapor strany' o které se zd,áLo, že le začátkem nové epo-
chy v dějinách národa. Drlvěrnost ta nesla hoňké ovoce. ]|Iísto duševnÍ potravy
dávány jí Íráze a zase Ír6,ze - pŤitom v parlamentech, táborech a mluvčím Žurnálu
delrlamováno o kulturnÍ vjši našeho lidu, osvětě, poŽadavcích doby, soutěži s osvÍ.
cenfmi národy; v politické vfchově bylo užíváno mladosti její jako slep ch pěšáků
na boulangistické šachovnici; společensky se hejslovanilo pňi pivě. PŤesyceni Írá-
zemi, vyburcováni pohledem na opatrné podvázání boulangistického kŤÍdla, zhnu-
seni hejslovanstvím a kdedomováním procitli jsme. Podívali jsme se se skepsí na
své otce. Trudnf dojem. Za lrlaholu trub vyrazili do světa _ dnes je vidíme jako
bezmocné parlamentární zastupitelstvo žurnálu, jemuŽ abonentní a rúzné jiné ohle-
dy diktujl posici ve věcech literárních, politickjch, společensk ch. Vidíme lid, jemuŽ
mÍsto světla osvěty dostalo se bengálovfch produkcí. Lid, jenŽ se stal prázdnou
hlasujícl masou, které se pro udržení dobré náIady pochlebuje ,,zdrav$m politickfm
smyslem.. a ,,vysokou inteligencí,.. otcové naši pÍevzali dědictvÍ staršÍ strany;
staročech . Těmto rádi pŤtznáváme, že v práci osvětové vykonali mnoho. Hiivny
jejich mladočeši buď zakopali, bud z nich tyli. Jejich činnost však bude pozname-
nána v kulturních dějinách našich názvem roktl hubenj'ch.

Procitli jsme a starali se sami o sebe. pracovali jsme fudu ret, dnes vystupujeme
v sevŤeném šiku.

Politika? Nemrižeme pochopiti, žeby to byla jednak jakási věda, plna macchia-.
vellismu, kramáŤstvÍ, napalování, rnaskování, jednak jeviště, kd'e se sklÍzí potlesk,
popularita, květiny, polibky drrlžiček a nadšení národa.

Politika je těžká, namáhavá práce a jen práce. A práce tichá. Politika není dáti
se zvoliti za poslance. V politice se nepracuje, až když je získán mandát. Politická
práce se neprovádi aŽ v parlamentě.

Jak chceme v literatuÍe individualismus, tak ho žádáme v politice. Politika budiž
prováděna celfmi, v5rpracovanfmi jedinci. Míra jejich individuálnosti bud v pŤlmém
poměru k stupni jejich sebezapÍení: nic pro sebe sama, vše pro věc.

Chceme bjti v politice pŤedevším lid'mi v plném smyslu slova. Z toho plyno
ostatní. Z toho plyne, že na otázku národnostni, na otázku galvanisovanou a Žive-
nou vládami, které ji formulovaly a apelovaly na ni pŤi každé váIce, pÍi každé dani
krve tak, jako ve stňedověku ritočeno v porlobnfch píípadech na cit náboženskf, že
na otázku tu nazíráme zcela jinak, kladně. Nemáme strachu o svrlj jazyk. Jsme
národnostně tak daleko, že nám jej Žádná moc na světě nev5rrve. Zachovánt jeho
nenÍ nám tičelem, ale prostÍedkem k vyššÍm cílrlm. odsuzujeme proto brutálnosti,
které se pod národnostnÍm heslem provádějí s německé strany tak, jak bychom Je
odsoudili, kdyby byly provádény s naší. odsuzujeme též politické strany, které jen
v prospěchu vlád otázku národnostní živí a v nÍ ubíjejí nejtepší síly národa. My

budeme hledat dorozumění s našimi krajany německj'mi; ne u zelenfch stolú, no

diplomatické spojování se v parlarnentech _ ale dorozuměni na poli humanity a _

-- - žaludku. Jsme piipraveni, že staré strany právě touto otázkou zfanatisuií

masy proti nám - ten pĚtboj vydrŽirne. MyšIenka, jejlmŽ základem jest poctivost'

se neudupá, neukÍičí, neuhlasuje.
chcetne v otdzce socÍdlní ,,b$ti pĚedevším lidmi... _ PočÍtáme dělnictvo k národu?

I tenkrát, když prohlásl, že je internaciorráln|m? Ano. Národnost nenÍ patentem anl

mladočechúv, ani staročechrlv. Strany rnizÍ, národ zťrstává. Nynější delegace rnlado-

česká stala se representacÍ české burŽoasie a části rolnictva. ona to nepokrytě pro.

trlašuje. Návrb na všeobecné hlasovací právo byl táhem, jenŽ měl pŤivést vládu
v rozpaky. Nyní je pohozenfm ďtětem, k němuž se vlastní otec netroufá nějak hlásiti.

Buržoasie celé Evropy je stejná. Emancipována Írancouzskou revolucí za-
pomněla záhy na trpk$ osud potlačovan$ch a svorně s Íeudály a svorně se sedláky'
i tito prošli podobnou školou, staví se proti mozolnJrm prosícím rukám bílfch otroků.
Chceme všeobecné hlasovací právo _ ne proto, že bychom věiili, že se tím změní
smutnj stav iejich' ale proto, že svéžl silou jejich spíše se pňivede nynější parlamen-
tarismus ad absurdum, kteréžto naděje jsme se pŤi delegaci mladočeské dávno vzdali.
ona zapomněla (zovouc se pyšně stranou lidovou) svého poslání, pňizpúsobuje so
ovzduší a poměr m, mlsto kritiky vyjednává' mÍsto práce deklamuje.

My žádáme politickou práci zia tím cílem, aby blahobyt a spokojenost společen-
ská rozšÍiila se do všech kruhrl a y15|gy _ žádáme ochranu všech pracujÍclcb
a strádajÍclch od rltisku mocnÝch tohoto světa. Drisledně žádáme i pro Ženy pŤístup
do kulturního a sociálnÍho života.

Všude, drlsledně i v politice, prohlašujeme se proti stranám, pojímanjm po
vojensku a cÍrkevnicku. stran} v tomto starém srnyslu jsou nám právě tak potlaču-
jÍcím a nivelisuj|cím prostfedkem jako vlády' Ceníme celé jedince v$še než abstrakt.
ní hromadu' strany buďtež prostÍedkem společenského pokroku, ne však jeho
prekážkou: vychovat lid znamená povznést jedince na plnou a životnou vjši sebe.
vědomi a rozbÍt lenivost tupé, netečné pňilnavosti, všecku tu pohodlnou zbabělost'
neodpovědnost, nemyslivost a nezásadnost, všechen ten názor, že neplatí a neváŽí se
myšlenka, duch, idea po své hodnotě, n$brž že počítajl se jen líná těla a hlasuJÍcÍ
rucel
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